


TARTALOM.
Cikkek : „В. Forgách Zsigmondi (Történeti rajz.) Timkó ge.)— „Egy bét története.“ Vadnai Károly tói.

János-tól. — „Ágnes/ (Krajnai nópballada.) Prém József-től. í gyes közlemények.“ — „Szerkesztői üzenetek. — „Ujdon- 
— „Máramarosi életképek.“ (A savanyú vizhordó és a tej- j ságok.“
árus zsidó.) ff. B. tül — „A boszu.“ (Elbeszélés.) Pasz- Képek : B. Forgách Zsigmond. — Máramarosi életképek 
lavszky Józseftől. — «Erdélyi képek. XIX. A tói rockói vár- Tejárus zsidó és savanyúviz-hordó. (Griesmüller rajza.) —
rom.tt Közli : St. Ö — „Dóré illustrált bibliájából/* Dóré Bibliájából : „Krisztus kiűzi az ördögöt.“ — Toroc-kó
(Krisztus kiűzi az ördögöt..) — „A tenger alatt“ . P J tői. (Vé- várromjai Erdélyben. (Staubért Ö. rajza.)

Szerkesztői üzenetek.
— Gyulafehérvárit: St. Ö-nek. Az érdekes régészeti cik

ket kisérő szép rajzaival együtt a „mielőbb közlendők“ közé 
soroztuk. A feliratokat is szívesen fogadjuk, csakhogy a 
szerkesztőség munkája kímélete tekintetéből kérjük azokhoz 
mindjárt a fordításokat is mellékelni.

— Kassára: G. K-nak. Most oly tárgybö időszakunk van, 
hogy az ilyen szaklapba inkább való levél, számára а „II. 
P /-ban  nem nyílik tér. A történeti képek folytatnia s a rö- 
videbbik elbeszélés meg fog jelenni; a hosszabbikat kíván
sága szerint a „F. L.e-hoz juttattuk.

—  Kolozsvárit: P. D.-nak. A jövő évnegyed elején jele
nik meg s akkortól kezdve óhajtását is teljesíthetjük.

— Pesten: St. M-nak. A sakk-játékról s történetéről már 
közlénk cikket; a „folytatást“ hozzácsatoltuk a régibb kül
deményhez.

— N.-Enyed : L. R-nek. Udvarias bókok, rímbe szedve
— Uécsbe : K. L-nak. Adni fogjuk. Eddigi évfolyamaink 

mutatják, hogy az ilyesek számára szívesen nyitunk tért, ha 
népszerűén irvák.

— P.-Tevcsre: R. K-nak. Nem közölhetjük.
— Stékudvarra : K. F-nek. Mr\s őszintén sajnáljak, hogy 

vége szakadt, s ha nem lenne több rendbeli nehézséggel ősz- 
ezekötve, szívesen juttatnánk ön kezéhez forrásokat a tovább- 
dolgozhatásra.



F о 1 * g á c li Z s i к m о и (I.
(Történeti rajz.)

Ha visszapillantunk a gyászban és dicsőségben 
oly gazdag múltba, s olvassuk a 16. és 17-ik szá
zad szomorú történeteit, sokszor könybe borul
nak szemeink ; a 
figyelmes észlelő 
gyakran eltakar
ja a lapot, bogy 
ne olvassa, mint 
tördelték az al
kotmányos sza
badság életfáját; 
hogy ne olvasson 
jog helyett annyi 
ármányt és csel- 
szövényt, igaz

ságszolgáltatás 
helyett durva erő
szakot. Mert 
fajdalom —  ak
kor nem a fölött 
gondolkoztak a 
kormány vezetői, 
hogy a hongyülé- 
sek által alkotott 
és az uralkodótól 
szentesített törvé

nyeket hogyan 
léptessék életbe, 
hanem arról, m>- 
kép játszhassak k i ; nem gondolkoztak a fölött, 
hogy mi kép gyógyítsák az ország sebeit; do igen 
is arról, mily mesterkélt fegyverrel irányozzák 
szivének a halálos döféseket.

De, mint borús felhők mögött az áldásthozó nap
nak sugarai, úgy tűntek föl e sötét korszakban is 
a hon javán munkálni óhajtó honfiak, kik nem

riadtak vissza a 
küzdelmektől, ha
nem munkáltak, 
hogy kiragadják 
a fegyvert, a haza 
szivébe döfendőt, 
s uj lelket adván 
a honnak , ziva
tartól hányatott 

hajóját nemes 
szívvel segitsék a 
béke és nyuga
lom révébe.— Ily 
nemes lélek élesz- 
té Forgách Zsig- 
mond nádort is.

Forgách a ha
zának annyi di

cső bajnokot 
adott, régi grófi 
vérből vette ere
detét 1565-ben. 
Hasonnevű hős 
atyja által első 
ifjúságától kezd
ve a harcok to

rén neveltetett — lő (,)2-ben már a Hasszán 
által megtámadott Horvátországban találjuk vi
tézkedni, Föladatát teljoaitotto volna is, ha a viz- 
áradások nőm gátol ják, s téli szállásra nem kény-
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szeritik. A következő tavaszszal Magyarországba 
tért vissza s harcias tettvágyának kielégítést ta
lál vala Pákozdnál. Ezt a magyar vezérek Pálfy, 
Nádasdy, Forgách Zsigmond stb. bevenni szándé
kozván, vívni kezdek, midőn hírül veszik, hogy 
Hasszán 20,000 emberrel közeledik. Erre, a külvá
ros fölégetése után, csatarendbe állottak, s egy 
rendkívüli heves ütközet után, ajancsárság lemé
szárlásával kivívták a fényes győzelmet.

Forgách Zsigmond a jelen diadal díszétől, a jö 
vő reményektől ösztönoztetve, vitézségét kitartó 
orélylyel hasznosította a haza javára, Pálfy- és 
Nádasdy val igyekezett megtörni a félhold hatal
mát. Tata es Pápa alatt sok veszély közt forgott. 
1595-ben jelen volt Esztergom vívásánál; hosz- 
szu. ostrótp á bít&a a. vár feladására keny-
szerittotett.

1596-diki okt. 22-dikén részt vett a m.-koresztesi 
ütközetben. Az előbb győztes, később diadalmá
morától eszét és csatát vesztett császári seregben 
számos magyar főár, nevezetesen Pálfi Péter, I e- 
lekdy János  ̂ Forgách Sebestyén, Eszterházy Ist
ván, vesztette életétl1 Zsigmondot mogtarták az 
egek! •

I599>’ben az országgyűléstől Rákóczy Zsig- 
monddal Felsö-Magyarországba rendeltetett ka- 
tonáál In ás végett!

.\1600-ban, .annyi csata után, a pobárnoki mél
tóságot nyerte jutalmul. Nemsokára a felebbviteli 
ügyek megvizsgálására kiküldött bizottság tag
jává neveztetett.

1601-ben jelen volt Fehérvár vívásánál. Rosz- 
wurm tábornokkal sikerült a romladozott bástyá
kon a' vjárba hatolva, azt a töröknek 58 évi bírása 
után, makacs viadal által bo is vonni. Ekkor 
röpittetett légbe a török fortélytól készített tüz- 
akna fellobbanása által a székesfehérvári bazili
ka, királyaink egykori temetkezési helye. De alig 
hogy mieink a várba behelyezkedtek, Hasszán 
nagyvezér, 80 ezernyi sorgévol a várat vívni kezdé. 
Mercour Fülöp, lothringeni herceg, csatarendbe ál
lítja népét, Mátyás főherceget is a serkentvén a csa
tára. A budai basa először is Fprgách Zsigmond, 
Xádasdy, Thurzó által vezetett magyar dandárok
ra ront; ezek sokáig vitézül visszatartják az el
lenséget, de a túlnyomó árnak máris engedni 
kénytelenek, ha Mátyás udvari zászlóaljával se
gedelmükre nem siet vala. Most a magyarok, né
metek votélkedvo rohannak vezéreikkel az el
lenségre, s azt a budai és egy más basa, nyolc 
szandsár elestével, minden oldalon legyőzték. E 
csata egyike volt a leghevesebbeknek, melyekben 
Forgách vitézkedett.
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is eltiltották. Helyette ipját, Rákóczy Zsigmon- 
dot választák fejedelmüknek. Már akkor ország
bírói hivatalt viselt Forgách, mint a bécsi béke 
végrehajtása végett Kassára küldött biztos, s intő 
Rákóczyt, hogy miután a török nagyvezér is Ho- 
monnayt pártolja, neki a botot és zászlót már 
meg is küldötte, ne erőlködjék oly dologban, 
mely jó véget nem ér. De Rákóczy nem enge
dett; igy történt, hogy azután IJomonnay a köz
béke fentartása végett és ipja iránti tekintetből a 
zászlót el nem fogadta.

A komor, gyanakodó és fejedelmi gondoktól 
irtózó Rudolf a zsitvatoroki békeszerződést hosszú 
ideig nem akarta megerősíteni, miért is a töröktől 
felizgatott hajdúk ismét nyugtalankodni kezdő
nek ; Szikszónál már táborba is szállnak vala, 
oly szándékkal, hogy Homonnayt királylyá vá
lasztják. A veszélyben forgó kormány Forgáchot 
kérte föl a hajdúk lecsilapitására. Ennek tudó
sításai folytán történt, hogy Mátyás — megmen
tendő az uralkodó háznak igényeit Magyaror
szágra — Rudolf ellen a pozsonyi szövetségi ren
dek által hadat gyüjtetett, őt a koronáról lemon
dani kényszeritette.

Megnyittatván az 1608-iki nevezetes ország- 
gyűlés, Illésházy, Thurzó György, Erdődy Tamás 
mellett Forgách Zsigmond is a nádori méltóságra 
ajánltatott. De a választás Illésliázyt érte. For
gách tárnokká és a felvidéken országkapitánynyá 
neveztetett. Ugyanazon évben a leleszi hiteles 
levéltár megvizsgálására kiküldött országos bi
zottságnak tagjai közé tartozott.

1609-ben Illésházynak történt kimúlása után, 
a nádorválasztó országgyűlésen Mátyás azt kí
vánta, hogy — ellenére az előbbi országgyűlés
nek — a rendek jelöljenek ki két katholikust és 
két protestánst a nádorságra, és ezekből válasz- 
szón a király. De a rendek, minthogy előre tud
ták, hogy a király katholikust választana, ezt he
vesen ellenezték. Ezért történt, miszerint a négy 
jelölt — Erdődy,Forgách katbolikusok és Thurzó, 
Széchy protestánsok — között a nádorságra leg
érdemesebb Forgách, Thurzó megválasztatásával, 
elesett. Ugyanezen évben, a háborúk megszűnte 
miatt visszaállított octavalis törvényszékek felebb- 
vitoli székéhez, országos Ítélő bírónak neveztetett.

(Vége következik.)
Timkó János.

A g u e s .
— Krajnai népballada. —

Egy szürke vár áll magasan, —
Szép Ágnes az ablakban áll,
És aranyos fénylő haját 
Arany fésűvel fésüli.
Egy vad török hét éven át 
Negyvenkilencszer kérte meg,
I)e nem adák a lányt neki. —
,Anyám, anyám, én jó  anyám, 
Anyám, anyám, hallgass reám, — 
Hadd menjek a határba el,
Kicsinyke szép virágokért !‘
„Te jó  leány —  hallgass reám, 
Török határba el ne menj 
Kicsinyke szép virágokért,
Meglásd , a török elragad !
Hét éven át a kezedet 
Negyvenkilencszer kérte meg 
És én oda nem adtalak !“

De hajh ! Ágnes szót nem fogad 
Es a határba elszalad.
Ott kis virágot szedeget 
S bokrétát köt ; — már készen egy, 
Ekés szalaggal megköti :
,Királyfi, Bécsben, ez tied !*
Egy másikat is ékesen 
Piros szalaggal megkötöz :
,Ez Ágnesé — enyém — leszen !‘
A harmadikat kezdi már,
Piros szalaggal megköti,

S hogy véletlenül hátra néz —
A vad török előtte áll.
Ez megragadja szép kezét 
S Törökországba elviszi.

Szegény jó Ágnes könyörög :
Ez egyre kérlek vad török,
Hadd látogassam meg anyám’,
Hadd búcsúzhassam tőle el 9 
„Meglátogathatod anyád,
Ha kis fiút szültél nekem.
Meglássad, sokkal szebb leszen,
Ha bölcsőt viszesz fejeden.“
Ágnee alig várhatja be,
Mig megszületik gyermeke.

Szegény jó Ágnes könyörög :
,Ez egyre kérlek vad török,
Hadd látogassam meg anyám,
Hadd búcsúzhassam tőle e l ! ‘ 
,,,Meglátogalhatod anyád’,
Ha hét éves lesz kis fiunk,
Meglásd, még sokkal szebb leszen, 
Ha fiad melletted megyen !‘u 
Ágnes alig várhatja be,
Mig hét éves lesz gyermeke.

Szegény jó Ágnes könyörög :
,Ez egyre kérlek vad tülök,
Hadd látogassam meg anyám/
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^Meglátogathatod, ha majd 
Tizennégy éves lesz fiunk ; 
Olvasni, Írni megtanul 
És használhat mindenkinek.“ 
Ágnes alig várhatja be,
Mig felnő a kis gyermeke.

Szegény jó Ágnes könyörög : 
,líz egyre kérlek vad török, 
Hadd látogassam meg anyám, 
Hadd búcsúzhassam tőle el !‘

,,,Nem hitegetlek már tovább :
Többé nem láthatod anyád D' —
,Fiam, fiam, jó  gyermekem,
Két levelet irj sebesen ;
Szülőimnek az egyiket; :
Többé nem látnak engemet.
Föl Bécsbe küld a másikat,
Föl Bécsbe a királyfinak :
Felejtse el bús kedvesét,
Felejtse el bús Ágnesét !‘

Peém József'.

Mára marosi életképek : Tejárus zsidó és savanyú víz-hordó. (Griosmiiller rajza.)

M á  y  a m а г о я i é l e t k é p e k .
Savanyu-viz hordó és tejarus zsidó.

Máramarosban annyi savanyu-viz forrás van, 
a mennyi (Kardos tanár szerint) az egész austriai 
birodalomban aligha. A só, fa után nagy adomá
nya is ez itt a természetnek; s ha hozzá még a

! hegyalja bora is itt teremne, Debrecen és vidéke 
I búzája- s szalonnájával, akkor lenne aztán e mo- 
I gye „vig ország.“

Az itteni sa.vanyúvizek fejedelme a Felső Viso
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határában lovö svliyuH. Az a forrásnál oly őrös, , 
hogy ritka ember vág bo egy jó pohárral bolőle, 
kivéve ha tán a torka szőrös, mint az egyszeri 
legátusnak volt. Nevezetes továbbá a brébi viski \ 
szép fürdőjével; — a kabola-р oly dunai gyönyörű j 
vidékével ; azután a szekuli, szaploncai és a vdncs- 
fa lvsi sat. Ez utolsó földes-lugos-vasas tartalmú, 
nagyon kedvelt savanyúviz, bor nélkül is igen 
iható ; azért a kiknek az orvos tiltja abort, vagy 
olyannak, kinek a bor egy vagy más tekintetben 
káros, annak nagyon ajánlhatjuk a váncs-falusi 
vizet. Ennek árusát van szerencsénk о kis pipáju 
derék román atyánkfiában bemutatni, kinek vál
lára tett átalvotőjében jó  két korsó viz van, sőt 
a kezét sem hagyta munkátlan. E savanyú viz- 
hordó, és többi társa vizzel terhelve, minden hé
ten egyezer-kétezer fölkeresik a székvárost: Szi
getet, és itt nagy kelendőségnek örvend borvizUk *) 
lévén annak ára nagyon csekélység, egy nagy 
cilinder 8— 10 kr.

De bár sok savanyú-vizünk van is, ha borunk 
nincs hozzá, akkor a legjobb viz is magában csak : 
„szegény özvegyasszony.44

Minden folyadék közt, molyét megnézünk vagy 
iszunk, legelső a tej. A gyermek ezen kezdi meg 
az életet ismerni, ezzel főzzük sokféle étkein 
két, ebből nyerünk vajat, túrót, onyvet, s egy ré
széből, a savójából, ecetet is készítünk. Száz meg 
száz haszna van. Lám még a gyermeknek is azt 
mondják, ha a kenyérben válogat: „de jó  ez édes

*) A savanyú-vizet itt igy is nevezik.

gyermekem, „kakastejjel van sütve.a — Sőt még 
a népköltők is megtisztelték a tejot, hát nem ott 
van-e a dalban ? : „De jó még az a tej se volt, a mit 
az anyából szopott ;44 másutt meg ez : „Édes volt az 
anyám teje, keserű a más kenyere,44 stb.

De a tej dolgában sem szegény Máramaros, 
mert van neki juh, kecske, tehén, bival teje, a sza
már tejről nem szólhatok, mivel itt ezen méltat
lanul gúnyolt állatból alig van egy-két pár.

Mint majd mindenütt, úgy itt is a megye fővá
rosa vesz legtöbb tejet igénybe, mert itt majd a 
legszegényebb iparos is (a mi bizony fényűzés) 
kávézik ; azonkivül a mi máramarosi hires éte
lünk : a „tokán44,de nem hús, hanem kukorica-liszt
ből készitett pép is, mely a köznépnek és sok ur
nák is kedvenc — igy majd minden napi eledele, 
sokat fölemészt. Hanem ezen nagyon van segitve 
a piacunkra hordott szomszédfalusi tej félékkel.

lm, az itt képben is bemutatott szlatinai héber 
polgártársunk is azt hord minden nap reggelén. 
Jól meg is terhelte magát, szinte görnyed ; hátán 
átalvotőjében két, két kezében szintén két korsó 
tejjel; némely kapuban már várják is, s nem ke
rül egy órába, hogy minden tején túl tesz az ál
tala már ismert helyeken. Ekkor aztán betér va- 

j lami nemzeti rokona korcsmájába, s ott — bár 
ide nem kisérem be, mert nekem is sok dolgom 
van, de gondolom — magához vesz egy pohárka 

I „szíverösitőt44 vagy a vének tejéből egy jó  pohár
ral, s rágyújt fedetlen pipájára, visszatér, a hon
nan jött : Szlatinára.

//. B.

A  b o s  zu.
(Elbeszélés.)

(Vége.)

III.
Antoine, az öreg gombakereső, Káró kutyájá

val keresztül kasul járt az erdőkön, hogy gom
bákat találjon. Eszmélkedve lépdegélt ; sötét és 
vidám sorsa, mint tarka képek, vonult át lelkén. 
A bokorban egyszerre zörejt hall s egy fájdalmas 
sóhajt, moly csontja s velejéig hatott. Megállott s 
hallgatózott. A zörej közelebb s közelebb jött.

Egy Ízben ismét csend lett. Azután mint halk 
nyöszörgés egy bölcsődal üté meg füleit. — Az 
Öreg embert szollomhangokként hatották meg, 
térdei reszkettek, önmaga ólomsulyu lett, to
vább egy lépést sem tehetett s az összerogyáshoz 
igen közel volt. Ismét zörgött s tőle mintegy har
minc lépésre ketté vált a bokor ; a fiatal koldusnő 
épett ki s kémkedvo nézett körül. A reszkotö

öreget rögtön észrevette, nagyot siköltött s mint 
megrémített őz szökött el előle.

— Annette! — kiáltott az öreg, ki megismerte 
szerencsétlen leányát s ifjú erővel sietett utána.

A helytől, hol megpillantó, nagyon messze érte 
utói a leányt, ki lihegve s erőtlenül esett a földre. 
Szolid vigasztaló szavakkal közeledett felé, mellé 
térdelt, halvány fejét térdeire tévé, bomlott haját 
lesimitá homlokáról s nevén szólitá, mely a leány 
szivébe édes apai szeretettől kisérve annyiszor 
hatott be. Felnyitó szemeit s fájdalmas értelemmel 
nézett atyjára s engedé magát vezettetni. — An
toine a szerencsétlent szegény lakába vitte Mont- 
vilageba, hol orősitö italt nyújtott neki, mire A n
nette mély álomba merült. Azon éjjel, midőn a 
gyormekkel elszökött, semmit sem aludt, hanem
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a gyönge holdfénynél tévolygett s minduntalan 
igyekezett a kis Róbertot megnyugtatni, mig ez 
végre az utóbbi napok szünetnélküli halálfélelmé
től elcsigázva,mint halott csüggött karjain.— Korán 
reggel a gyermeket gyöngédeden puha pázsitra 
fekteté az erdőnek egy világosabb helyén, hol sze
kérút vezetett: begöngyölte kendőjébe, s bár már 
mélyen aludt, örült báj jal bölcsödalt kezde neki 
énekelni. — így  találta öt saját édes atyja, a nél
kül, hogy csak sejditette volna is még egy harma
dik lénynek ottlétét.

Az öreg fia és ennek neje, hogy a levelet Cha- 
pelettebe vigyék, valamivel később indultak el, 
mint ö. A  környéken csak kevesektől ismert kes
keny ut azon helynél vezetett el, hova Annette 
az alvó Róbertot letette. Petitjean asszony, midőn 
a kis karaván e helyhez közeledett, valami ösz- 
tönszerü nyughatatlanságot érzett s kémkedve 
nézett szét, mintha valahonnan valami baj fenye
getné, és ime, meglátja a kendőbe göngyölt gyer
meket moh és gyep között pihenni. A csodálkozás 
felkiáltásával tévé férjét is figyelmessé, ki a sza
már mögött ment s egy madárhangot utánzóit. 
Sietve szökött az alvó gyermekhez s gyöngéden 
emelé föl. Petitjean asszony rögtön leugrott enge
delmes állatjáról, s a gyermeket anyai gyöngéd
séggel öleié keblére.

— Oh mily gyönyörű gyermek ! — kiálta meg
lepetve és megörülve. —  Es hogy van felöltözve ! 
Bizonyosan valami gonosz anya tette ki a sze
gény férgecskét, hogy bűnének semmi nyoma ne 
maradjon.

— Hanem ily messze minden nagyobb várostól, 
ez mégis különös ! —  vélekedők Petitjean.

— A rósz emberek biztosra fogják a dolgot, 
kedves férjem ! felele neje. Mennél távolabb,annál 
kevésbbé tartanak gonosztettük fölfedezésétől. De 
ne félj, szegény ártatlan ka, te bennünk atyát és 
anyát találsz, s mint édes gyermekünk fogsz ne
veltetni! A kicsikét mindenesetre magunkkal 
visszük; mit gondolsz, Petitjean? megtartsuk 
mint sajátunkat ?

— Pia senki sem veszi cl tőlünk, Rosette, ak
kor megtartjuk ; hanem a gyermeknek nyugalom 
és ápolásra van szüksége, hogy visszük öt e ter
hes utón ?

Petitjean asszony, kinek a gyermek percről 
percre kedvesebb lett, s igazán félt, hogy el kell
jen vesztenie, azt tanácslá férjének, hogy menjen 
ö egyedül Chapelettebe , mig maga a számáron 
a gyermekkel Montvillageha megy vissza.

Petitjean beleegyezett, a szamarat haza felé for- 
ditá, még egy csókot nyomott neje ajakára, я to- )

vább lépdegélt, mig neje kincsét gondosan kar
jaiba zárva, Montvillageba ballagott vissza.

Odaérkezve, ismét uj meglepetések vártak roá. 
Az öreg Antoine elejébe ment, s intések által adá 
tudtára, hogy csendesen legyen, nehogy az alvó 
nőt, ki saját ágyán aludott, felköltse. Planem 
mihamar felébredt a gyermek s hangosan kez
dett sírni. Annette alig hallá a gyermek első hang
jait, azonnal villámsebesen ugrott fel s örömsi- 
kolylyal ragadta ki Petitjean asszony kezéből a 
gyermeket. Ez utóbbi ámulattal ismerte föl ogy- 
kor oly virágzó sógornőjének halvány, beesett 
arcát, mire azon gondolat villant meg agyában, 
hogy c gyermek övé, mivel párisi életéről sok 
roszat hallott.

Az öreg apa, a legmélyebb fájdalom könnyei 
között szemléié szerencsétlen gyermekének arcát, 
melyről azt olvas hatá le, hogy lelkének fényes 
tükre örökre elhomályosodott, hogy szivének 
tisztasága elveszett. — Petitjean asszony mindent 
megkisérlett, hogy a zavarodott lélektöl valami 
bizonyosat halljon, hanem mindössze csak össze
függéstelen nyilatkozatokat kellett hallania, me
lyekből legfeljebb azt következtethető, hogy A n
nette még mindig szivének mogmérgezöjén, ol- 
csábiíóján függ. Azon biztos fogással, moly majd
nem minden növel veleszületik, igyekezett az 
őrültnek lelkét megnyugtatni, s az öreg Antoine 
gondosan őrködött, hogy leánya házát és környé
két el ne hagyja. Különben engedték mindent ten
n i; az sem került sok időbe, hogy a kis Róbert 
hozzá szokott, mivel gyöngédsége által valódi 
anyjává tette magát. — A gyermek a fenforgó 
talányokra is némi fényt vetett.

—  Te olyan jó vagy, mint az én mamám, — mon- 
dá, Annette arcát simogatva, — nemde, te ismét el 
fogsz engem hozzá vinni, azután mindig nálunk 
maradsz ?

Annette ebből mitsem látszott érteni, hanem a 
gyermeket ismét és ismét kebelére szoritá s ciró
gatta, játszott vele mint egy gyermek babájával.

Francois levelét egy szolga találta meg a lép
csőn, A marquis rögtön a legszigorúbb rendelőtö
ket adá ki. Előhivatta a helységben állomásozó 
csendőröket, minden jobbágyot fölkéretett, min
den idegent feltartóztatott s saját cselédségétől 
kérdezősködött, vájjon egyik, vagy másik nem 
vett-e észre valami idegen megjelenését a kas- 
télyb an. Végre egy szolga azt mondó, hogy Petit
jean, az egykori kertész fia, rövid látogatáson a 
faluban volt, s hogy akkor a kastély udvarában is 
látta.

A csendőr s több parasztnak az említett után
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kellett sietniük ; az erdőben, épen midőn sovány 
ebédjét költi vala, utolérték, kezét hátrakötötték 
в kiméletlon bánásmód mellett. Chapelettebe ci
pelték.

A marquis még az olfbgott megérkezto előtt bó
logatott s a kerületi székhelyre utazott, hogy sze
mélyes intelmeket és figyelmeztetéseket adjon, s 
hogy egy század csendőrt hozzon magával. Távol- 
léte alatt Petit jean a kastély pincéjébe dobatott. 
Az éj leszabott, mielőtt a marquis hazatért volna. 
A csendőrkapitány megélogedett azzal, hogy a 
lbgoly ajtajához egy őrt állított sgondatalanulment 
éji nyugalmára. Tiz óra körül a faluban és kas 
télyban mély csend volt. Cgy látszott, hogy min
denki nyugágyán pihen. Csak a szegény Potitjean 
nem tudott aludni; aggódva gondolt nejére, ki
várakozott rá s hasztalanul kérdő magát, mily 
gonosz tett szolgáltatá őt a kegyetlen törvény ke
zeibe. Mégis fölkelt szivében azon remény, 
hogy ártatlansága másnap kiderülöm!, sőt a két
ségbeesés örvényéből kiszabadítja.

Tömlöcénok ajtajánál egyszerre tompa fájda
lomkiáltás s súlyos test esése hangzott. Rögtön 
erre a foghely rácsozatát erősen megrázták. A fél 
homályban két alakot vett. észre,'kik az alsó ablak
hoz jöttek. Mintegy három perc múlva a rácsozat 
mint valami vas emeltyűk által, ki volt feszítve, 
az ablak bezúzva s anyiláson egy fej bujt elő. Pe
titjén» halkan nevén hallá magát szólittatni.
Ki az У —  kérdd.

- - Jó barátok! —  hangzott vissza. Jöjjön ki, 
mert holnap melege lehet! Lépjen az ablakra s 
mászszék ki sebesen, mielőtt valaki jönne !

Petitjean akaratlanul is engedelmeskodék az 
önfontartás ösztönének s pár pillanat múlva a 
szabadban volt.

A két alak sebesen vitte őt az udvarból ki s 
nesztelenül, az éj homályában mihamar az erdőben 
termettek. — Alig cgy órával később húsz lovas 
csendőrrel a marquis is megjelent, s a nélkül, 
hogy a történtekről tudomása volna, hangosan 
kiáltott az örro, hogy azonnal lámpával nem jön 
elébe, s hogy kötelességét elhanyagolja. Hangos 
kiáltozására s a lovak dobogására több szolga fel
ébredt s megzavarodva lámpással siettek elébo. 
Egyikük az őr testében botlott meg, ki a tömlőé 
ajtajánál hosszan elnyúlva feküdt. Ez azt hitte, 
hogy alszik, azért megrázá s a marquis szigorú
ságával fenyegette. Mogérzé azonban rögtön, 
bogy a test jéghideg, meredt volt s ugyancsak 
vérzett. Jobban odavilágitván, az őrt megölve, a 
rácsozatot felszakitva s о tümlöcöt üresen ta
lálták.





kozó menyét bilincsekbe verték, bár mennyire 
erősiték is ártatlanságukat. A marquise, gyerme
ke birtokában boldog, férjétől a parasztnő meg- 
kegyelmezését halkan esdoklé ; hanem a császár 
keményszívű hivatalnoka szigorúan utasitá őt 
vissza s parancsát továbbra is érvényben tartá. 
Mig a két csendőr a házat kobozta ki, a megkö- 
tözötteket maga őrzé. A marquisné, búslakodva 
az elfogottak sorsa felett, Róberttól a kocsiba 
sietett, sőt a marquis is, miután a foglyokat a 
házból minden eredmény nélkül visszatérő csend
őröknek átadta, követendő volt, midőn az utcán

egyszerre nagy lárma támadt. Parasztoktól kö
rülvéve, egy csapat csendőr közeledett, s maguk 
közt a két rablót, FranCoist és Gustaveot vezették 
és a marquisnak bejelentették, hogy egy harmadik, 
kit az elfogottak Potitjeannak mondottak, üldö
zőinek láttára egy vízzel telt aknába veté magát s 
megfult.

Alig hallá Pctitjeannak megkötözött neje ehirt, 
szivszaggató jajkiáltásokban tört ki, s arccal a 
földre veté magát. Csak az öreg Antoine maradt 
nyugton, lábai azonban reszkettek, szemeit mint- 
egy panaszlólag az égre függeszté.

К Ü L F O  L I). 32<>
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E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Május 23.)

(УК.) Л mult hét napjai hasonlítottak egymás
hoz, akár az országházban ültünk, akár az utcán 
jártunk, akár a nemzeti színházat látogattuk meg. 
Mindenütt az első nyári hét bágyadtságával ta- 
lálkozánk.

A válaszfelirati vita sem folyik oly élénken, 
mint gondoltuk, s a ház tropikus levegőjét senki
nek sincs kedve fölebb fokozni a pártszenvedély 
tüzével. Az első három napon tizennégy szónokot 
hallottunk, a feliratok szerzőivel együtt. Ezek kö
zül hat a jobboldalról beszélt, hat a balközépről, 
egy a szélső padokról, s egy az ultranationalis- 
mus nádparipájáról. S ez arány — kivált ha meg
marad —  igen örvendetes, mert ezúttal onnan 
jö’tt a legkevesebb zaj, a honnan ezelőtt ugyan
csak áradt, s habár Vukovics szombaton megen
gedő, hogy a szélsőknek szabad „extravagálni,“ 
ez ideig nem éltek e szabadalommal.

A vita tehát kevés tűzzel és még kevesebb füst' 
tel indult meg. Voltak kölcsönös szemrehányá
sok, de minden türelmetlenség nélkül. A zaj és 
közbeszólás is kevesebb, mint ennek előtte, s nem 
csak azért, mert Somssich Pál hamarább hozzá
nyúl a csöngetyühöz, mint érdemes elődje; ha
nem tán abból a meggyőződésből is, hogy a fo
lyam csöndesebben végzi pályafutását, ha apró
lékos gátakkal nem akadályozzák. Aztán a pár
tok is megunhatták már ismétlésekből éldegélni, 
s a minden magvából kicsépelt szalmát körmön
font phrázisokkal taposni. Ország-világ eleget hal
lotta már, hogy egyik felnek a kiegyezés nagyon 
tetszik, mig a másik veszélyt lát a delegátióban 
benne. Újat mondani e mindig egy körben forgó 
tárgyról alig lehet; ódonságokat fölmelegiteni 
pedig kevés komoly ember tartja dicsőségnek.

Az első három napon a szó és tény közti ellen
mondás nagyobb mérvben mutatkozott a jobb-, 
mint a baloldalon. A kormánypárti szónokok 
mind rövid vitát óhajtottak, (mert az idő drága 
s a bclrendezésro kellene fordítani), hanem aztán 
mégis csak hosszan beszéltek. Az ellenzékiek 
közül csupán Vukovics Sebő beszélt huzamosan, 
hanem ezt is csak akkor vettük észre, midőn 
már elvégező. О egyike a legérdekesb szónokok
nak. Hangja kellemes , kifejezései szabatosak, 
gondolkodása szabad, és független még a párt
fegyelemtől is; ha egy szót ejt ki, mely átellenben 
nem tetszik, „sziveson visszavonja,“ s tesz helyére 
szelidebbet. A delegátiót nem szereti, liánom a 
—  megyét annál inkább. Hiába, ő régi ember, a 
régi intézmények kegyeletével. Büszkeséggel em

lékezik vissza még a pozsonyi diéták sérelmi po
litikájára is, melyből — sok jó  támadt. Úgy van 
vele, mint az öreg urak általában a régi jó  idők
kel : magasztalják, mert ha nem is voltak jobbak 
a maiaknál, de ők maguk bizonyára fiatalabbak 
valának, s jobban tudták élvezni annak örömét. 
Hiába, ez már az emberi természet optikai csaló
dása, mely elébb-utóbb mindnyájunkkal közös 
leend.

A vita folyamában sok meglepetés fordult elő.
Tóth Kálmán meglepte a házat azzal, hogy 

nemcsak szabatosan, hanem elég ékesen is be
szélt. Abban, hogy Írni tud, nincs semmi meg
lepő ; de hogy szónoklata ellen sem lehetett kifo
gás : ezt sok öreg táblabiró megcsodálta, a kik 
szeretik is, nem is, hogy az ifjabb nemzedék szin
tén nőni kezd. — Hát Szilágyi Virgil ? — Oly 
rövid volt, a milyen hosszas vala egykoron. E nap 
óta mindaz a régi éle, melyet hajdani beszédjére 
faragtak, anacronismus lett. Úgy látszik, ő sokat 
tanult és sokat felejtett. Kern is a szélső táborban 
ül, (mert ez is tábor már, negyven fővel, s köztük 
nehány tartalmas fővel,) hanem a balközépen 
Nyáry Pál mellett, s e közeledés az ábrándtól a 
a való felé —  bizonyára hasznára van mind a 
balközépnek, mind Szilágyi Virgilnek, a ki végre 
is tapasztalt férfi és szép tehetség. — Hát Cserná- 
tony ? —  Most tartá második beszédét, s az első 
és e közt mily különbség! Most szabatosan, szag
gatottság és idézések nélkül beszélt, s hallgatták 
is szép csöndesen. A jobboldal újoncai közt nem 
ogy kérdező meglepetve: „Hát ez a szelíd szónok 
az a haragos iró Yu

Hanem volt mindezeknél nagyobb meglepe
tés is.

Ki hitte volna, hogy Bartal György nem bukott 
meg végkép a pincehelyi kerületben, s benn ül a 
parlamentben, csakhogy álnév alatt! Álneve: gr. 
Szirmay Ferenc. Ugyanazok a végtelen körmon- 

I datok, melyeknek óceánjából az uralkodó igét 
lehotlen kihalászni, ugyanazok a közbeszúrt mel
lékmondások, melyektől a beszéd úgy kidagad, 
mint a vizbe mártott szivacs; s adjuk hozzá, 
hogy majdnem ugyanaz a folyékony előadás, 
csakhogy kevesebb szellem és sokkal áldottabb 
rövidség!

Хеш, ez még sem ő ! Bartal nem érné be busz 
hosszú körmondattal, ö meg sem állna egy füst 
alatt kétszázig.

A szent rövidség szelleme szállja meg mind a 
kurta pontok, mind a régi sallangos körmondatok
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Vegyes  kö
Történeti naptár. Májushó 26 'án. Jézus meny- 

bemenetele, 29. — Ifj. Kossuth Lajos született, 
1844.

27. Plató Kr. e. 648, Kálvin Jáno3 1Г>64. f f . —  
Allighiori Dante született 126Г). — Szent-Péter- 
vár alapittatik 1708. — Paganini + 1840.

28. Montospan asszony, a kegyencnő *j\ 1707.
— Pitt Vilmos 1759, Moore Tamás angol költő 
1 780. születtek.

29. 11. Mohamed beveszi Konstantinápolyi, 
1458.

80. Fáy András született 1786. — Prágai Je
romos 1416, D ’Arc Johanna 1431. megégettéinek.
—  Kubons 1640, Voltaire 1778 f f .  A párisi 
szerencsétlen tűzijáték, 1770.

31. Haydn 7  1809. Károly Albert beveszi
Peschierát, 1848.

Juniushó 1-én Iliinyady Mátyás beveszi Bé
cset, 1485.

K özli: V. A.
—  (A régi germánok istenei.) Talán nőm lesz 

érdektelen jelen lapok olvasóját a régi németek 
isteneivel megismertetni, annál is inkább, mint
hogy az valamely nemzet jellemét és gondolko
dási módját leghívebben visszatükrözi. Mint a 
régi hagyományok beszélnek, — Odin a világ te- 
remtőjo s az istenek és emberek ura volt. Kez
detben az alaktalan tömegből a napsugarak által 
életre ébresztette Ymer óriás. О lett a gonosz 
Thursok vagy Jettek atyja. Odin azonban a ször
nyeteget megölte, és vérében minden magzata 
egyen kívül mogfult, ki az isteneknek ellenséges 
.lett nemzetség őse lön. Ezt Odin a legvégső észa
ki tájakra, a hideg Totunheimba űzte, m olya  
bcnszülött törpéknek is tartózkodási helyül szol 
gált. Ymer testéből Odin a rendezett mindenségét 
alkotta, húsából teremtő a földet, csontjaiból a he
gyeket, véréből a tengert, agy velőjéből a felhőket, 
hajából a fákat és szeműidéiből az embereknek 
lakhelyid Midgardot, melynek első emberpárját 
Askurt és Emblát kőrisfából képezte. Az istenek
nek az emberek iránti szeretető és gondoskodása, 
ezekre a kegyetlen Jöttek gyűlöletét és üldözéseit 
vonja, de Thor, Odin fia, az emberek oltalmazója, 
miért is „az emberek megmonföje“ és „Midgard 
védője44 nevet nyer. О gyakran a Thursok ellen 
megy, és az égből szórja rajok villámait, vagy 
összezúzza azokat a nehéz „Mjolnir“ nevű kala
pácscsal. О minden bátor embernek barátja és 
oltalmazója, kinek, ha veszélyben forog, és hozzá 
fordul, erőt ad, hogy az ellent legyőzze. Thor vain 
a harcias népeknek legkedvesebb istene, és mi-
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lágból hozzájok valami hang hatott. Odin és lhor, 
ugygzinten a vakmerő X у г voltaic a tulajdonkepo 
ni harci istenek és az Asen-törzshez tartoztak ; szó- ; 
lidebb vala náloknál a két Wan í istennő) Nyord 
és Freyr, kik tisztelőiket gazdagsággal és min
den javakbani bőséggel ajándékozák, kik csen
des foglalkozásról, szép időjárásról, tengerekoni 
kedvező szelekről, vadászat- cs halászatról, általá- 
ban boldog életről gondoskodtak. A Wanokhoz 
tartozott még Freya is, a szerelem istennője, ki
hez a szerelmesek fordultak.

K özli: Nigrinyi József.,
— (A vas és acél aranyozása?) Avas- vagy acél

darab, melyet aranyozni óhajtunk, először kimo
sandó, leköszörülendő, és lecsiszolandó, azután 
pedig bevonandó sellak-fénymázzal. — Ekkor 
azon helyeket, melyeket aranyozni kivánunk az 
acéldarabon, megtisztítjuk a rátapadt sellaktól és 
ezen, most már tiszta fényes helyeket azután hígí
tott kénsavval (acid, sulphuricum, Schwefelsäure,) 
etetjük ; — megszáradván rézoldatba mártjuk, s 
s abban hagyjuk mindaddig, mig a vason vagy 
acélon vékony rézréteg képződik. —  (A rezolda- 
tot a rézgálicnak (kékgálic, Kupfervitriol,) meleg 
vizben történő feloldása által állítjuk elő.) A réz
rétegre a következő módon visszük rá az aranyo
zást. 100 gran aranyhalvag, (Uhlorgold) 13,000 
gran meleg vizben oldatik föl, melyhez 370 gran 
szénsavas szikéleg ('Kohlensaures Natron sziksó) 
adatik. Ezen oldatba mártják a rézzel már be
vont vas- vagy acéldarabot, s ebben az arany a 
rézre le fog rakódni. — Az aranyozást ezután le
het simítani és fényesíteni és rajta különféle dí
szes ábrákat, képeket alakíthatunk, mint látjuk ezt 
a kardlapokon és finomabb puskamüvoken.

— ( Uj vakolat, mely a nedves tahikon, is tartós és 
maradandó.) Ostermajer a pompéji vakolat vizs
gálata és egyéb kísérletei folytán azt találta, hogy 
ha m észtej 4 (Kalkmilch,) finomul porrá tört már
ványnyal, vagy mészkővel, vagy a mi legjobb, 
krétával vegyittetik oly módon, miszerint az lágy, 
tésztanemü anyagot képezzen, s ez azonnal fel - 
használtaik: — az majdnem oly gyorsan szárad 
és keményedik, mint a hydraulikus vakolat, s 
azonfelül a viz behatásának is ollentáll. Figyelmet 
érdemel azon körülmény is, hogy ezen anyag igen 
jól idomulható; ennélfogva kisebb és nagyobb- 
szerii lenyomatokra bizvást sikerrel alkalmaz- j 
ható. — Vakolt padolatoknál (Stukkatur) nem 
lehet mindig ajánlani használatát, roppant nagy 
súlya miatt; ellenben boltozatoknál, (Gewöllbe) j 
ezeknek nedvessége dacára is, mindig kitűnő 
eredménynyel alkalmaztatott.— J la pedig a fentirt

886

vegyiilothez még bizonyos mennyiségű durván 
tört mészkövet teszünk, hogy össztartása, főleg 
nagyobb tömegben, észrovohetöleg nagyobbodjék ; 
úgy az, fölog nagyobb uj épületeknél, mint 
gyorsan száradó ragacs, méltán ajánlható.—• Ezen 
vakolatnak készitéso alig kerül többe, mint a kö
zönséges, silány vakolaté; minthogy az aján
lotthoz sokkal kevesebb tiszta mész kívántatik, 
mint a közönségeshez, a melynek a mész fő al
katrészét teszi. (L. .7.)

— (Csehország üveg-ipara.) Csehországban össze
sen 75 üveghuta létezik, melyek közül 13 si
mított, öblös, üreges és táblaüveget, 14 pusztán 
nyers vájt-, és 11 csupán táblaüvoget, 12 tábla- és 
tükörüveget, 8 egyedül csak tükörüveget állít elő. 
Mindezen üvegeknek köszörülése részint maguk
ban az üveghutákban, részint 6 más, kizáró
lag tükörüvogek köszörülésével, simításával fog
lalkozó intézetben esközöitetik. —  Az említett 
üveghuták mellett vannak, melyek csupán csak 
gyöngyöket, hyalithokat, esillárköveket, domború 
és homorú óra-üvegeket készítenek. Az egész 
üveg- ipar oly nagymérvű, hogy az említett üveg
huták által kiállított üvegtermények, s készletek
nek évenkinti értéke 8— 10 millió írtra rúg. Egész 
Ausztriának tekintélyes nagyságú üveg- szükség
lete nagyrészt cseh üveg-gyártmányok által fö- 
döztetik , melyek közt nagy összeget kép
viselnek főleg a homorú üvegek. Csehország 
ezen kívül még a külföldre is száll it mintegy 25 
ezer mázsa üveg gyártmányt; ezeknek nagyré
sze azonban drága üveg, t. i. motszett, köszörült? 
aranyozott, szinezett.

— ( A  németek Észak-Amerikába ban.) Löher Fe
renc statistikai munkája szerint a németek szá
ma Eszak-Amorikában körülbelül négy millióra 
rúg. Es pedig él az Egyesült-államokban összesen 
3.909, 883. (Ezek közül : New-York államban
700.000 ; Pennsylvaniában 800,000 ; Marylandban 
125,000; Virginiában 250,000; New-Yorseyben 
105,000; Ohioban 800,000 ; Indiában 300,000 ; 
Lllinoisban 175,000 ; Louisianában 42,858 ; 'Lenes- 
soeben 41,176 ; Kentuckyban 63,636 ; Missouriban; 
80,000; Michiganban 75,000; Wisconsinban 
100,000; Javában 50,000 ;Oregonban 1000; Te
xasban 30,000; stb.) Ezeken kívül Felső- és 
Alsó-Canadában 55,000 ; Now-Shottlandban 
15,000; New-Braunschweigben 5,000. Mindössze 
3.984,883. Ilitvallásukat tekintve az Egyossiilt- 
államban a németek közt található : katholikus
1.200.000 ; lutheránus 1.000,000 ; református
500.000 ; memnonita 1.250,000 átalános számban
kifejezve. (L. ,7.)

Poston. 181И). Nyomatott a / „Atlionaomnu irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában.








